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แนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โดย ศ.ดร.สมบัติ ธารงธัญวงศ์
หน้าที่ของอธิการบดีคือการบริหารงานให้ เป็นไปตามปณิธาน ภารกิจ วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ และอัต
ลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยที่กาหนดไว้ ผมจึงขอนาเสนอยททธศาสตร์การัันนามหาวิทยาลัยเัื่อให้เป็นไปตาม
ปณิธาน ภารกิจ วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย
ปณิธาน :
มหาวิทยาลั ยฯ มีจทดมท่งหมายหลั กในการบทกเบิก แสวงหา บารทงรักษา และถ่ายทอดความรู้ เัื่อ
สร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้า และความเป็นเลิศ ทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการัันนาบทคคลให้
เป็นผู้มีความเรืองปัญญาและคทณธรรม รวมทั้งเอื้ออานวยต่อความเจริญของสังคมและของมนทษยชาติมิมีวัน
เสื่อมสูญ มท่งหวังบัณฑิตให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง โดยเน้น
1. ความเป็นคนที่ทันสมัยในฐานะัลเมืองและัลโลกที่มีอทดมการณ์ ประชาธิปไตย รู้รอบ และมี
ทัศนคติที่กว้างไกล
2. ความเป็นนักวิชาการและวิชาชีัชั้นสูงที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในสาขาที่ศึกษาอย่าง
ลึกซึ้ง และประยทกต์ไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาั
3. ความเป็น “ศึกสิต” ที่มีมโนธรรม คทณธรรม และจริยธรรมวิชาชีั
ภารกิจ :
มหาวิทยาลัยฯ มีภารกิจหลัก 4 ประการ ดังนี้
1. ผลิตและัันนากาลั งคนระดับสูง ให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการัันนา
เศรษฐกิจและสังคม ภาคใต้และของประเทศ
2. ดาเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและัันนาองค์ความรู้ใหม่ให้ สามารถนาไปใช้ในการผลิตให้ มี
คทณภาัและประสิทธิภาั เัื่อความสามารถในการัึ่งตนเองและการแข่งขันในระดับนานาชาติ
3. ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านการให้คาปรึกษา และ
แนะนาการวิจัยและัันนา การทดสอบ การสารวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและการััน นาอันก่อให้ เกิดการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จาเป็นและเหมาะสม เัื่อการัันนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและของประเทศชาติ
4. การอนทรักษ์และฟื้นฟูศิลปะและวันนธรรมอันเป็นจารีตประเัณี รวมทั้งศิ ลปะบริสททธิ์ และ
ศิลปะประยทกต์เัื่อให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นศูนย์รวมของชทมชนและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
วิสัยทัศน์ :
เป็นองค์กรธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล
เอกลักษณ์ :
เป็นอททยานการศึกษาแห่งอาเซียน
อัตลักษณ์ :
บัณฑิตมีความรู้คู่การปฏิบัติ อทตสาหะสู้ เก่งด้านศิลปศาสตร์และเทคโนโลยี มีคทณธรรม
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แนวทางการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยฯ
1. ยุทธศาสตร์การเร่งรัดแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย
เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ กาลังประสบปัญหาสาคัญและเร่งด่วนหลายประการ ดังนั้นเัื่อไม่ให้ปัญหา
เรื้อรังต่อไปซึ่งจะเป็นอทปสรรคต่อการัันนามหาวิทยาลัยฯ ให้บรรลทเป้าหมาย จึงจาเป็นจะต้องมีมาตรการ
เร่งรัดแก้ไขโดยเร่งด่วน ดังนี้
1) การเร่งรัดปรับปรทงโครงสร้างความจาเป็นัื้นฐานทางกายภาัและสภาัแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ของนักศึกษา บทคลากร และบทคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่องานกับมหาวิทยาลัย
ได้แก่
ก. การปรับปรทงระบบแสงสว่าง การติดตั้งเสาสูงในจทดที่สาคัญเัื่อเัิ่มแสงสว่าง รวมทั้งการปรับปรทง
ระบบที่มีอยู่ให้สมบูรณ์
ข. การจั ดระบบรั ก ษาความปลอดภัยให้ มีประสิ ทธิภ าั เป็น ที่ เชื่อมั่ นของบท คลากรที่อาศั ยอยู่ใ น
มหาวิ ท ยาลั ย โดยเฉัาะการก าหนดขอบเขตัื้ น ที่ ใ ห้ จั ด ตามล าดั บ ความส าคั ญ ได้ แ ก่ ัื้ น ที่ ที่ นั ก ศึ ก ษา
คณาจารย์ใช้ในการเรียนการสอนหรือทากิจกรรม
ค. ระบบกล้องวงจรปิด ( CCTV ) ต้องปรับปรทงให้มีประสิทธิภาัในการใช้งาน มีระบบที่สามารถเฝ้า
ระวั ง เหตท แ ละติ ด ตามได้ เ มื่ อ เกิ ด เหตท โดยมี ศู น ย์ ร วมของภาัจากัื้ น ที่ ต่ า งๆ ในมหาวิ ท ยาลั ย และการ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตารวจอย่างใกล้ชิด
ง. การสื่อสารให้บทคลากรของมหาวิทยาลัย มีความเข้า ใจต่อความจาเป็นในการให้ความร่วมมือเัื่อ
ดาเนินการตามมาตรการปรับปรทงระบบความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาั เัื่อประโยชน์
ของบทคลากรของมหาวิทยาลัยททกภาคส่วน
2) การเร่งรัดโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแัทย์ ัร้อมระบบสาธารณูปการ รวมถึงการกาหนด
แผนการดาเนิ น งานเัื่อััน นาโครงการศูนย์การแัทย์ฯ ให้ บรรลทผ ลตามเจตนารมณ์และวัตถทประสงค์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ โดยจะจัดตั้งคระกรรมการเฉัาะกิจ ( Ad hoc Committee ) เัื่อรับผิดชอบโดยตรง
3 ชทด ได้แก่
ชทดที่ 1 คณะกรรมการควบคทมและกากับการก่อสร้างศูนย์การแัทย์ัร้อมระบบสาธารณู ปการให้
เป็นไปตามแผนงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาั โดยจะใช้ระบบ More Effective Monitoring ในการกากับ
ซึ่งคณะกรรมการจะทางานภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยคณะกรรมการชทดนี้
จะต้องจัดประชทมประจาสัปดาห์ททกสัปดาห์ระหว่างบริษัทที่ปรึกษาควบคทมงาน บริษัทผู้ รับเหมาก่อสร้างและ
มหาวิทยาลัย เัื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอทปสรรคที่เกิดขึ้ นระหว่างปฏิบัติงานและการตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยรวดเร็ว มาตรการนี้จะทาให้การก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานได้มากที่สทด
ในเรื่ องการก่อสร้ างศู น ย์ การแัทย์นั้น นอกจากจะต้องเร่งรัด ให้ การก่อสร้างเสร็จตามแผนแล้ ว
คณะกรรมการจะต้องให้ความสาคัญกับคทณภาัการก่อสร้างและวัสดทการก่อสร้างตามสเปคอีกด้วย ทั้งนี้เัื่อให้
ศูนย์การแัทย์มีความสง่างามตามแบบที่กาหนด
ชทดที่ 2 คณะกรรมการจัดหาครทภัณฑ์ให้ัร้อมในการเปิดให้บริการศูนย์การแัทย์ คณะกรรมการชทดนี้
จะต้องัิจ ารณาจัดหาครทภัณฑ์และงบประมาณให้ทันต่อการเปิดใช้ศูนย์การแัทย์ โดยจะต้องวางแผนให้มี
ครทภัณฑ์ัร้อมที่จะเข้าติดตั้งได้ทันทีเมื่อมหาวิทยาลัยฯ รับมอบศูนย์การแัทย์จากผู้รับเหมาก่อสร้าง ดังนั้น
คณะกรรมการชทดที่ 2 จะต้องประสานงานกับ คณะกรรมการตรวจการจ้าง เกี่ยวกับเวลาแล้วเสร็จของศูนย์
การแัทย์ และดาเนินการจัดหาครทภัณฑ์ให้ัร้อมที่จะเข้าติดตั้งได้ทันที เัื่อไม่ให้เสียเวลาในการเปิดให้บริการ
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ชทดที่ 3 คณะกรรมการเตรียมการเปิดให้บริการศูนย์การแัทย์ คณะกรรมการชทดนี้จะต้องดาเนินการ
ให้การเปิดบริการศูนย์การแัทย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาั โดยเฉัาะการจัดระบบการให้บริการที่ทันสมัย มี
แผนการศึกษาอบรมบทคลากรในการปฏิบัติงานให้มีความัร้อมแบบมืออาชีั ทั้งนี้เัื่อให้ศูนย์การแัทย์ของ
มหาวิทยาลัยมีความัร้อมทั้งด้านการศึกษาของคณะแัทย์ศาสตร์และการให้บริการประชาชน
3) การัันนาภูมิทัศน์ ของมหาวิทยาลั ยให้มีความสวยงามในระดับแนวหน้าของมหาวิทยาลั ยใน
ประเทศไทย เนื่องจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองและอยู่ในัื้นที่ชนบท
ดังนั้นการสร้างปัจจัยดึงดูดนอกจากจะให้ความสาคัญเรื่องความโดดเด่นและมีชื่อเสียงทางวิชาการแล้ว จาเป็น
อย่างยิ่งทีจ่ ะต้องัันนาภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ทางเข้ามหาวิทยาลัยให้มีความโดดเด่น สวยงาม ร่มรื่น
เป็นระเบียบ และสะอาด เป็นที่ประทับใจทั้งต่อบทคลากรของมหาวิทยาลัยและผู้มาเยือน
4) การเร่งรัดการซ่อมบารทงอาคารสถานที่ ห้องทดลองและห้องปฏิบัติการ เนื่องจากมหาวิทยาลั ย
ก่อตั้งมาเกือบ 25 ปีแล้ว ทาให้อาคารสถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ มีความชารทดทรทดโทรมไปตาม
อายท ดังนั้นจึงจาเป็นจะต้องเร่งรัดการซ่อมบารทง ( Maintenance ) โดยรวดเร็ว เัื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้
อย่างสมบูรณ์และเป็นที่เชื่อถือทั้งต่อบทคลากรภายในและต่อผู้มาเยือน
นอกจากนี้จ ะต้องเร่งรัดซ่อมบารทงหอัักทั้งของนักศึกษาและคณาจารย์ัร้อมทั้งสิ่งแวดล้อมที่ััก
อาศัยให้อยู่ในสภาัที่ดีโดยรวดเร็ว เัื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์มีชีวิตอย่างมีความสทขในมหาวิทยาลัย
5) การเสริ ม สร้ า งัลั ง ความสามั ค คี ข องบท ค ลากรทท ก ภาคส่ ว นของประชาคมมหาวิ ท ยาลั ย การ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในยทคของการเปลี่ยนผ่านที่สาคัญ จะต้องอาศัยัลังของความสามัคคีของบทคลากร
ททกภาคส่วนของประชาคม รวมทั้งชทมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย เัราะมีแต่ัลังของความสามัคคี เท่านั้นจึงจะ
สามารถเอาชนะปัญหาและอทปสรรคทั้งปวงเัื่อไปสู่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยร่วมกันได้ กลยททธ์สาคัญของ
การสร้างัลังแห่งความสามัคคีคือ การเปิดโอกาสให้บทคลากรททกภาคส่วนมี “ส่วนร่วม” อย่างสาคัญต่อภารกิจ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย โดยมีคาขวัญว่า “การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัย
เป็นภารกิจของชาววลัยลักษณ์ททกคน”
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
2. ยุทธศาสตร์การสร้างบัณฑิตให้เป็น "คนดีและคนเก่ง"
1) การสอนให้นักศึกษาเป็น "คนดี"
คนดีต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์ คนดีต้องเป็นคนที่รับผิดชอบ คนดีต้องเป็นคนที่ไม่เอาเปรียบผู้อื่น คนดีต้อง
มีจิตใจเป็นนักกีฬา คนดีต้องมีจิตสาธารณะ คนดีต้องมีความมท่งมั่นและมีวิ นัย คนดีต้องมีมโนธรรม คทณธรรม
และจรรยาวิชาชีั และสาหรับคนไทยคนดีต้องเป็นคนกตัญญู กตัญญูต่อบทัการีและกตัญญูต่อแผ่นดิน
ดังนั้นระบบการเรียนการสอนในททกกระบวนวิชาจึงต้องหล่อหลอมให้นักศึกษาเป็นคนซื่อสัตย์ เป็นคน
รับผิดชอบ เป็นคนที่ไม่เอาเปรียบผู้อื่น เป็นคนที่มี จิตใจนักกีฬา เป็นคนมีจิตสาธารณะ เป็นคนมีความมท่งมั่น
และมีวินัย เป็นคนมีมโนธรรม คทณธรรมและจรรยาวิชาชีั และเป็นคนกตัญญู จึงจะถือว่าสอนให้นักศึกษาเป็น
"คนดี"
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2) การสอนให้นักศึกษาเป็น "คนเก่ง"
คนเก่งต้องคิดเป็น คนเก่งต้องวิเคราะห์เป็น คนเก่งต้องสังเคราะห์เป็ น คนเก่งต้องทาเป็นคือเก่งทั้งคิด
และทั้งทา
การสอนให้บัณฑิตเป็น "คนเก่ง" จึงต้องสอนด้วยการให้ทาโจทย์ที่ฝึกทั้งการคิด การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ และการปฏิบัติ โดยต้องทาอย่างต่ อเนื่องสม่าเสมอตลอดหลักสูตร หลักสูตรแต่ละหลักสูตรควร
เลื อ กระบบการเรี ย นการสอนที่ เ หมาะสมในการสอนให้ นั ก ศึ ก ษามี ทั ก ษะในการคิ ด การวิ เ คราะห์ การ
สังเคราะห์ และการปฏิบัติ อาทิ :
(1) ระบบ Problem - based Learning คือการศึกษาที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นวิธีการที่
นักศึกษาเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากการแก้ไขปัญหาแบบปลายเปิด ( Open-ended Problem ) โดย
นักศึกษาเรียนรู้ทั้งจากการคิดเชิงกลยททธ์ ( Thinking Strategies ) และหลักการัื้นฐานในการแก้ไขปัญหา (
Domain Knowledge )
(2) ระบบ Project - based Learning คือวิธีการศึกษาที่นักศึกษาได้รับความรู้จากการปฏิบัติในการ
สืบค้นความรู้หรือสารวจปัญหาจากโลกของความเป็นจริงที่มีความท้าทายซึ่งต้องการความรู้ที่ ลึกซึ้งในการตอบ
คาถามและการวิจัยในชั้นเรียนเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการททกมิติเข้าด้วยกัน ( Integrated Study ) โดยใช้
โครงงานเป็นแบบจาลองในการศึกษา
(3) ระบบ Active Learning คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือ กระทาและได้ใช้
กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เรียนได้กระทาลงไป หรือคือกระบวนการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง เน้นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้สมมติฐาน 2 ประการ คือ (1) การเรียนรู้เป็นความัยายามโดยธรรมชาติของมนทษย์
และ (2) ผู้เรียนรู้มีแนวทางในการเรียนรู้ที่ต่างกัน โดยผู้เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ ( receive )
ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ ( Co-creator )
(4) ระบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education) คือระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกั บการจัดการให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง
ณ สถานประกอบการณ์ งานที่นักศึกษาปฏิบัติต้องตรงกับสาขาวิชาของนักศึกษา ซึ่งเน้นการเรียนรู้โดยใช้
ประสบการณ์จากการทางานจริงเป็นหลัก หรือ Work - based Learning
การปฏิรูปการเรียนรู้เัื่อให้นักศึกษาเป็นทั้ง "คนดีและคนเก่ง" จึงต้องอาศัยคนที่เป็น "ครูมืออาชีั"
( Professional Teachers ) ที่มีความมท่งมั่นมีความอททิศเสียสละและมีความรู้ในวิชาที่สอนอย่างลท่มลึกโดยใช้
ระบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม เัื่อให้นักศึกษาเป็นทั้ง "คนดีและคนเก่ง"
3. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ
1) การจัดตั้งสภาวิจัยเัื่อรวมกลท่มนักวิจัยของมหาวิทยาลัย เัื่อเสริมสร้างบรรยากาศการวิจัยและ
ขับเคลื่อนการวิจัยโดยนักวิชาการเอง เนื่องจากภารกิจหลักของนักวิชาการในมหาวิทยาลัยวิจัย ( Research
University ) นอกจากการสอนแล้วยังต้องมีความโดดเด่นในการวิจัยอี กด้วย ดังนั้นเัื่อให้สอดคล้องกับ
เสรีภาัทางวิชาการของอาจารย์จึงควรส่งเสริมให้คณาจารย์ร่วมกันจัดตั้งสภาวิจัยของตนขึ้นเัื่อขับเคลื่อนการ
วิจัยให้สอดคล้องกับความถนัดของคณาจารย์ และตอบสนองต่อการัันนาประเทศโดยเฉัาะการเสริมสร้างให้
เกิดบรรยากาศการวิจัยอย่างแข็งขัน ในการัันนาองค์ความรู้ใหม่ให้สามารถนาไปใช้ในการผลิตให้มีคทณภาั
และประสิทธิภาั เัื่อความสามารถในการัึ่งตนเองและการแข่งขันในระดับนานาชาติ
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2) การจัดตั้งศูนย์วิจัยเัื่อความเป็นเลิศ เัื่อขับเคลื่อนความเป็นเลิศของการวิจัยในแต่ละสาขาวิชา
ทั้งเัื่อการัันนาองค์ ความรู้และการประยทกต์ความรู้เัื่อการัันนาประเทศ ศูนย์วิจัยเัื่อความเป็นเลิศจะ
ส่งเสริ มการัันนาโครงการวิจั ยที่มีการต่อยอดเัื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่มีคทณค่าทั้งทางวิชาการและการ
ประยทกต์ใช้ในการัันนาประเทศ
3) การจัดทาข้อเสนอการวิจัย เกี่ยวกับท้องถิ่นและการัันนาเทคโนโลยีการผลิตในเขตภาคใต้เัื่อขอ
งบวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินผ่านสภาวิจัยแห่งชาติ เนื่องจากสภาัปัจจทบันของประเทศการวิจัยเัื่อการ
ัันนาประเทศยังต้องอาศัยการสนับสนทนจากภาครัฐทั้งการวิจัยเัื่อัันนาองค์ความรู้ใหม่และการประยทกต์ใช้
เัื่อการัันนาประเทศ ดังนั้นจึงจาเป็นจะต้องมีหน่วยงานในการส่งเสริมการเตรียมัร้อมในการจัดทาข้อเสนอ
การวิจัย ( Research Proposals ) เัื่อขอการสนับสนทนงบวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ทั้งนี้โดยมท่งเน้นใน
สาขาที่รัฐบาลกาลังส่งเสริมตามแผนการัันนาประเทศในเขตภาคใต้เป็นสาคัญ
4) จัดประชทมวิช าการระดับ นานาชาติและระดับชาติ เัื่อเป็นเวทีในการนาเสนอผลงานวิจัยและ
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัยและผู้สนใจ โดยส่งเสริมให้ททกสาขาวิชาเป็นสมาชิกของสมาคมวิชาการ
ระหว่างประเทศของแต่ละสาขาวิชาและขอเป็นเจ้าภาัในการจัดประชทมวิชาการนานาชาติของสมาคมวิชาการ
ในแต่ละสาขาวิชา ส่วนการประชทมวิชาการระดับชาติจะส่งเสริมให้ททกสาขาวิชาจัดประชทมปีละหนึ่งครั้ง ในการ
จัดประชทมวิชาการแต่ละครั้งให้จัดประกวดผลงานวิจัยดีเด่นเัื่อเผยแัร่ในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้เัื่อเป็นการเผยแัร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและนักวิจัยของไทยต่อประชาคมวิชาการนานาชาติ
นอกจากนี้ จ ะกาหนดให้ วัน สถาปนามหาวิทยาลั ยของททกปีเป็นวันประชทมวิช าการระดับชาติห รือ
นานาชาติ เัื่อเป็นการเฉลิมฉลองความก้าวหน้าทางวิช าการของมหาวิทยาลัยฯ และการประกาศเกียรติคทณผู้
ที่มีผลงานทางวิชาการและการวิจัยเป็นเลิศให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาคมวิชาการ
5) จัดประกวดวิทยานิันธ์ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เัื่อส่งเสริมให้บัณฑิตศึกษามีผลงานที่
มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ โดยการจัดตั้งเครือข่ายของกลท่มมหาวิทยาลัยทั้งระดับภูมิภาคและ
ระดับชาติเัื่อร่วมเป็นเจ้าภาั
6) ส่งเสริมการจัดทาวารสารวิชาการของแต่ละสาขาวิชาให้เป็นวารสารระดับชาติและนานาชาติ ให้อยู่
ในฐานข้อมูล TCI โดยจัดทาเป็น Online Journals เัื่อให้ผู้สนใจเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง การจัดทา Online
Journals จะส่งเสริมทั้งความรวดเร็วในการเผยแัร่ การเข้าถึง และความประหยัดในการจัดทา
7) ส่งเสริมและัันนาขีดความสามารถในการให้บริการแก่สังคม ทั้งในเรื่องการวิจัยเัื่อการแก้ไข
ปัญหาและการัันนาเทคโนโลยีการผลิตของท้องถิ่นภาคใต้และการให้บริการการฝึกอบรมเัื่อัันนาบทคลากร
ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับภาค ระดับประเทศและระดับ
ภูมิภาค
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
เัื่อให้การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ สอดคล้องกับปณิธานและอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ไว้ จะได้ดาเนินการตามยททธศาสตร์ ดังนี้
1) ปฏิรูปหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉัาะหลักสูตรที่ส่งเสริมนวตกรรม
และความต้องการของสังคม เนื่องจากโลกททกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทาง
วิชาการจึงต้องมีความล้าหน้าจึงจะสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศ และความต้องการ
ใหม่ๆของสังคม
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นอกจากนี้จะเร่งรัดการปรับปรทงหลักสูตรททกหลักสูตรของททกสานักวิชาของมหาวิทยาลัยให้สอดรับกับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอทดมศึกษา ั.ศ. 2558 ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาเัื่อให้
หลักสูตรททกหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและระดับสากล
2) ปฏิรูประบบการเรียนการสอนที่มท่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะในการคิด การวิเคราะห์การสังเคราะห์
การคิดนอกกรอบการคิดเชิงนวตกรรมและการมีทักษะการปฏิบัติโดยเฉัาะการสอนให้นักศึกษามีความรู้คู่
คทณธรรม เป็นทั้ง "คนดีและคนเก่ง" ตามยททธศาสตร์ที่ 1
3) ปรับปรทงปัจจัยส่งเสริมการศึกษาให้มีมาตรฐานและัอเัียงแก่ความต้องการในการจัดการศึกษา
อย่างมีคทณภาั ทั้งปัจจัยด้านห้องสมทด ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ และระบบสารสนเทศที่จาเป็นสาหรับการ
จัดการศึกษาสมัยใหม่ ( Excellent Facilities ) การอนทมัติให้เปิดหลักสูตรใดททกหลักสูตรต้องมีความัร้อ มทั้ง
ด้านห้ องสมทด ห้ องทดลอง ห้ องปฏิบั ติการและปัจจั ยสนับสนทนที่จาเป็นต่อการศึกษาอย่างมีคทณภาัของ
นักศึกษา เัื่อให้มั่นใจว่าจะผลิตบัณฑิตให้เป็นทั้ง "คนดี" และ "คนเก่ง"
4) ปฏิรู ป การจั ดการศึกษาโดยมท่งเน้นคทณภาับัณฑิตเป็นสาคัญ โดยเฉัาะการกาหนดเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาททกสาขาวิชาเช่นเดียวกับคทณภาับัณฑิตตามมาตรฐานสมาคมวิชาชีั ปัจจทบันการผลิต
บัณฑิตสายวิชาชีัที่มีสภาวิชาชีัควบคทมและกากับทาให้เชื่อมั่นได้ว่าบัณฑิตมีคทณภาัตามมาตรฐานของสภา
วิชาชีั แต่สาหรับสาขาวิชาที่ไม่มีสภาวิชาชีัของตนทาให้ไม่มีมาตรฐานรับรองคทณภาับั ณฑิตโดยเฉัาะ
สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนทษยศาสตร์ รวมทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยีบางสาขา ดังนั้น
เัื่อให้บัณฑิตททกสาขาวิชามีคทณภาัมาตรฐาน จึงควรกาหนดให้ททกสาขาวิชาจัดทาเกณฑ์มาตรฐานสาขาวิชา
ในการทดสอบก่อนสาเร็จการศึกษา ( Exit Exam ) เัื่อรับรองคทณภาับัณฑิตให้เป็นที่เชื่อถือแก่ผู้ใช้บัณฑิต
ซึ่งจะทาให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยได้รับความเชื่อถืออย่างกว้างขวาง
5) ขยายความร่วมมือกับภาคเอกชน โดยเฉัาะความร่วมมือกับสถานประกอบการที่มีความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีและองค์การสมัยใหม่ในการส่งเสริมโครงการสหกิจศึกษา เัื่อให้นั กศึกษาได้มีโอกาสในการ
สัมผัสเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเัิ่มัูนขีดความสามารถในการแข่งขันของนักศึกษา
6) ส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาททกคนเัื่อให้สอดคล้องกับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยกาหนดให้ททกหลักสูตรต้องศึกษาภาษาอั งกฤษอย่างน้อย 15 หน่วยกิต ทั้ง
ภาษาอัง กฤษในหมวดการศึก ษาทั่ว ไปและหมวดวิ ช าเอก โดยจะทาการทดสอบความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาแรกเข้า หากนักศึกษาคนใดไม่ผ่านการทดสอบจะจัดให้เข้าเรียนวิชาการสอนเสริม
ภาษาอังกฤษตามระดับความสามารถก่อนจะเข้าเรียนในหลักสูตร และจะปฏิรูประบบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษที่เน้นการใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจาวัน และจะจัดให้มีสโมสรภาษาอังกฤษ ( English
Club ) ที่มีอาจารย์ชาวต่างประเทศเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมของสโมสร เัื่อให้นักศึกษามีทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจ
นอกจากนี้ เัื่ อ เป็ น การรั บ รองว่ า บั ณ ฑิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ทท ก คนมี ค วามสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ ก่อนสาเร็จการศึกษานักศึกษาททกคนจะต้องผ่านการทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ
( Exit Exam ) ตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกาหนด
7) ส่ ง เสริ ม ความสามารถในการใช้ ภ าษาไทยให้ ถู กต้ อ ง ปั จ จท บั น ับว่ า นั กเรี ย นระดับ ัื้ น ฐานใช้
ภาษาไทยไม่ค่อยถูกต้อง ดังนั้นเัื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษาไทยให้สอดคล้องกับ
การศึกษาในระดับสูง จะกาหนดให้นักศึกษาแรกเข้าต้องทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยททกคน ถ้า
นักศึกษาคนใดไม่ผ่านการทดสอบจะต้องเข้าเรียนภาษาไทยเัิ่มเติมในวิชาการสอนเสริมภาษาไทยตามระดับ
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ความสามารถของนักศึกษา หากนักศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษาไทยตามเกณฑ์มาตรฐานจะทาให้
การศึกษาค้นคว้าของนักศึกษามีประสิทธิภาัยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีส่วนอย่างสาคัญในการัันนาคทณภาัของบัณฑิต
8) ส่งเสริมขีดความสามารถของนักศึ กษาในการใช้ระบบสารสนเทศ ( IT ) เนื่องจากการทางานและ
การใช้ชีวิตประจาวันของประชากรสมัยใหม่ทั่วโลกจาเป็นต้องใช้ระบบสารสนเทศเสมือนปัจจัยที่ 5 ในการ
ดารงชีวิต ดังนั้นนักศึกษาททกคนจะต้องมีความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศที่จาเป็นสาหรับการทางาน
ทั่วไป โดยนักศึกษาททกคนก่อนสาเร็จการศึกษาต้องผ่านการทดสอบความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศ
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดททกคน ( Exit Exam ) เัื่อเป็นหลักประกันว่าบัณฑิตของมหาวิทยาลัยจะมีขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาั
9) สร้ า งกลไกดึ ง ดู ด ให้ ค นเก่ ง เข้ ามาเรี ย นให้ ม ากที่ สท ด โดยเฉัาะคนเก่ ง ททก คนจะต้ องได้ เ รี ย นที่
มหาวิทยาลัยถึงแม้จะไม่มีททนทรััย์ เัราะชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยขึ้นอยู่กับศิษย์เก่าที่มีความรู้ความสามารถ
สูง คนเก่งในททกสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนหากขาดแคลนททนทรััย์มหาวิทยาลัยจะดูแลให้ได้เข้าเรียน
อย่างเต็มกาลังความสามารถ
10) ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าแข่งขันทางวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติเัื่อสร้างแรง
บันดาลใจให้นักศึกษามีความมท่งมั่นที่จะก้าวไปสู่ความสาเร็จ การแข่งขันทางวิชาการจะทาให้นักศึกษารู้จักขีด
ความสามารถทางวิชาการของตนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้อื่นทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และจะทาให้นักศึกษา
มีเครือข่ายทางวิชาการที่อาจจะทางานร่วมกันในอนาคต
11) ส่งเสริมบรรยากาศการศึกษานานาชาติทั้งการัันนาหลักสูตรนานาชาติและโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษานานาชาติโดยเฉาะในอาเซียน ในเอเซีย และทั่วโลกรวมทั้งโครงการ International Summer
Camp เัื่อเสริมสร้างความสัมัันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาไทยกับนักศึกษานานาชาติ โดยเฉัาะการแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ ข้ า มวั น นธรรม ซึ่ งจะท าให้ นั ก ศึ ก ษามี โ ลกทั ศน์ ก ว้า งขวางขึ้น การศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มีค วาม
เหมาะสมเป็นย่างยิ่งในการส่งเสริมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติทั้งนี้เัราะนักศึกษาสามารถอยู่ได้
จนครบเทอม สาหรับโครงการ International Summer camp มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสาหรับกิจกรรม
ระหว่างนักศึกษานานาชาติที่ใช้เวลาสั้นเฉัาะช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
12) ส่งเสริมกิจกรรมขององค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึ กษา ทั้งทางวิชาการและ
ทางสังคม โดยเฉัาะการส่งเสริม ให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมกีฬาอย่างทั่วถึงทั้งเัื่อสทขภาัและการฝึกฝนให้
นักศึกษามีจิตใจเป็นนักกีฬาและเป็นสทภาับทรทษสทภาัสตรี โดยจัดให้มีสถานที่ อทปกรณ์ และอาจารย์ผู้ฝึกสอน
อย่างเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการแข่งขันกีฬ าทั้งภายในมหาวิทยาลัยและระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆอย่าง
สม่าเสมอ กิจกรรมกีฬาจะเป็นกลไกสาคัญในการผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดีทั้งใจและกาย นอกจากนี้จะจัดสรรททน
ช้างเผือกสาหรับผู้ที่มีความสามารถัิเศษทางกีฬาให้ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย เัื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงทาง
กีฬาให้กับตัวนักศึกษาและมหาวิทยาลัย ซึ่งในอนาคตการกีฬาจะเป็นอทตสาหกรรมที่สาคัญของประเทศ
5. ยุทธศาสตร์การทานุบารุงและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม
เนื่องจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาในเขตภาคใต้ของไทย ดังนั้นเป้าหมายของ
การทานทบารทงศิลปะและวันนธรรมจึงต้องมท่งเน้นภาคใต้เป็นสาคัญ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องให้ความสาคัญทั้ง
ศิลปะและวันนธรรมของไทยและของอาเซียนไปัร้อมกันด้วย
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1) การจัดตั้งัิัิธภัณฑ์ศิลปะและวันนธรรมของภาคใต้เัื่อเป็นศูนย์กลางของการทานทบารทงรักษาและ
การเผยแัร่ศิลปวันนธรรมของภาคใต้ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั่วไป รวมทั้งเป็นแหล่งของการัันนา
ศึกษาให้มีความยั่งยืน
2) การส่งเสริมและัันนานาฏศิลป์ของภาคใต้ เนื่องจากภาคใต้มีความรท่งเรืองและงดงามในเรื่อง
นาฏศิ ล ป์ ไ ม่ แ ั้ ที่ ใ ดในโลก ดั ง นั้ น มหาวิ ท ยาลั ย ควรให้ ค วามสนใจทั้ ง ในการส่ ง เสริ ม และัั น นาการท านท
บารทงรักษาให้มีความยั่งยืนตลอดไป
3) การจัดหลักสูตรการศึกษาศิลปะและวันนธรรมอาเซียนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉัาะการศึกษา
ที่เน้นการทาวิทยานิันธ์เัื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีสมรรถนะในการค้นคว้าวิจัยทางด้านศิลปะและวันนธรรม
ของอาเซียนให้ลท่มลึกยิ่งขึ้น
6. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
การัันนามหาวิทยาลัยในปัจจทบัน นอกจากจะให้ความสาคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มีคทณภาัและ
ความเป็นเลิศทางวิชาการแล้ว ยังต้องให้ความสาคัญกับสิ่งแวดล้อมในการศึกษาของมหาวิทยาลัยในททกมิติอีก
ด้วย ขณะนี้มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย ( Indonesia University ) ได้เป็นผู้ริเริ่มในการัันนามหาวิทยาลัยสีเขียว
( Green University ) และได้จัดให้มีการประกวดมหาวิทยาลัยสีเขียวเป็นประจาททกปี ดังนั้นมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ จึงควรวางรากฐานในการัันนาและเสริมสร้างให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวตามกรอบของสากล ดังนี้
1) การััน นาโครงสร้างัื้น ฐาน และภูมิทั ศน์ให้มีความสวยงามร่มรื่นด้ว ยแมกไม้ โดยเฉัาะการ
ัันนาอททยานัฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และัักผ่อนของนักศึกษาและประชาชน สาหรับภูมิทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยจะต้องัันนาให้มีภูมิทัศน์มาตรฐานระดับมหาวิทยาลัยสากล การัันนาโครงสร้างัื้นฐานของ
มหาวิทยาลัยต้องให้ความสาคัญกับการมีผังแม่บทที่สวยงามและเหมาะสมกับการัันนามหาวิทยาลัยโดย
ภาัรวม เัื่อให้การใช้ัื้นที่มีความคท้มค่าสูงสทด และมีโครงสร้างัื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการศึกษาอย่างสมบูรณ์
ส่วนการัันนาภูมิทัศน์ต้องสอดคล้องกับผังภูมิทัศน์แม่บทโดยให้ความสาคัญทั้งการปลูกไม้ยืนต้นเัื่ อความร่ม
รื่นและไม้ดอกทีมีสีสั นสวยงามตามฤดูกาล และไม้ประดับตามสวนหย่อมต่างๆทั่วมหาวิทยาลัย ส่วนอททยาน
ัฤกษศาสตร์ควรวางแผนัันนาให้เป็นอททยานัฤกษศาสตร์ที่โดดเด่นที่สทดในภาคใต้
2) การอนทรักษ์ัลังงาน โดยเฉัาะการออกแบบอาคารใหม่โดยมท่งเน้นการอนทรักษ์ัลังงาน เนื่องจาก
ปัญหาโลกร้อนจะยิ่งทวีความรทนแรงยิ่งขึ้นดังนั้นการัันนามหาวิทยาลัยต้องให้ความสาคัญกับการเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม สานักวิชาด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมจะต้องมีบทบาทในเรื่องนี้มากที่สทด
3) การจัดการของเสียและขยะให้มีประสิทธิภาัและสอดคล้องกับหลักการรีไซเคิล โดยเฉัาะการนา
เศษไม้ใบไม้มาท าปท๋ ย หมักเัื่อบ ารท งรั ก ษาไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งจะช่ว ยประหยัดงบประมาณค่ าปท๋ยได้มาก
หลักการสาคัญในการกาจัดของเสียคือของใช้ททกชนิดที่ไม่สามารถซ่อมบารทงให้ใช้งานต่อไปได้ต้องกาจัดให้หมด
โดยวิธีการที่ถูกต้อง เัื่อไม่ให้เป็นัิษต่อสิ่งแวดล้อม ส่วนระบบกาจัดขยะต้องเน้นให้บทคลากรททกส่วนมีความรู้
ในการกาจัดขยะที่ถูกต้อง เัื่อให้"ททกัื้นที่ของมหาวิทยาลัยต้องสะอาด"
4) การจัดการน้าให้มีประโยชน์สูงสทด ทรััยากรน้าเป็นทรััยากรที่มีความสาคัญ ดังนั้นระบบการใช้
น้าจากแหล่งน้าของมหาวิทยาลัยต้องเป็นระบบที่มีประสิทธิภาัสูงสทด โดยเฉัาะการรีไซเคิลน้าเสียมาใช้
ประโยชน์ในการรดน้าไม้ดอกไม้ประดับทั่วมหาวิทยาลัย
5) การจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นระบบที่ มีประสิทธิภาัและการจัดที่จอดรถให้เป็น
ระเบียบ ในมหาวิทยาลั ยจะมีทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์และรถจักรยาน ซึ่งในอนาคตจะยิ่งมีมากขึ้นจึงควร

Page |9

วางแผนจัดทาที่จอดรถททกประเภทให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เกะกะ เัื่อให้สามารถใช้งานได้โดยสะดวก
สาหรับระบบจราจรต้องให้ความสาคัญกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
6) การให้การศึกษาเกี่ยวกั บ การอนทรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่นักศึกษา เัื่อปลู กฝังให้ มีจิตสานึกในการ
อนทรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยจัดให้วิชาการอนทรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นวิชาเสริมัื้นฐานที่นักศึกษาททกสาขาวิชาต้อง
เรียนททกคน และนักศึกษาททกคนต้องมีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ โดยต้องปฏิบัติตลอดเวลาที่ ใช้ชีวิต
อยู่ในมหาวิทยาลัย
7. ยุทธศาสตร์การวางรากฐานในการพัฒนาให้เป็น World Class University
ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่จะัันนาให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็น
หลักในถิ่น และเป็นเลิศสู่สากลนั้น เัื่อให้บรรลทความเป็นเลิศในสากล ซึ่ง หมายถึงการเป็น World Class
University ที่มีหลักการหรือเกณฑ์มาตรฐานสาคัญ 8 ประการ ในการบรรลทเป้าหมายของการเป็น World
Class University จาเป็นจะต้องมีแผนยททธศาสตร์ระยะยาวในการัันนาเัราะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ไม่
สามารถดาเนิ น การให้ บ รรลท ไ ด้ ใ นระยะเวลาอัน สั้ น ดั ง นั้น จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี การวางรากฐานการัั น นาให้
สอดคล้องกับการก้าวสู่การเป็น World Class University ดังนี้
1) Quality Faculty ต้องมีคณาจารย์ที่มีคทณภาั ดาเนินการตามยททธศาสตร์ที่ 10 ข้อ 1
2) Excellence in Research ต้องมีความเป็นเลิศในการวิจัย ดาเนินการตามยททธศาสตร์ที่ 3
3) Quality Teaching ต้องมีการสอนที่มีคทณภาั ดาเนินการตามยททธศาสตร์ที่ 2
4) High Level of Financial Support From Government and Philanthropy ต้องได้รับการ
สนับสนทนงบประมาณอย่างัอเัียง ดาเนินการตามยททธศาสตร์ที่ 9
5) Selectivity of Admission ต้องมีระบบการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคทณภาั ดาเนินการตาม
ยททธศาสตร์ที่ 4 ข้อ 9
6) Academic Freedom for Faculty ต้องมีเสรีภาัทางวิชาการสาหรับนักวิชาการ ดาเนินการตาม
ยททธศาสตร์ที่ 11 ข้อ 6
7) Excellent Facilities ต้องมีความเป็นเลิศในสิ่งอานวยความสะดวกทางการศึกษา ดาเนินการตาม
ยททธศาสตร์ที่ 4 ข้อ 3
8) Significant Number of International Student ต้องมีนักศึกษานานาชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ดาเนินการตามยททธศาสตร์ที่ 4 ข้อ 11
องค์ประกอบทั้ง 8 ประการข้างต้นคือเงื่อนไขของการเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากลหรือ World Class
University การก้าวขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากลจาเป็นจะต้องมีความมท่งมั่นในการวางรากฐานให้มั่นคง
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และบท ค ลากรทั้ ง หมดของมหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งมี เ ป้ า หมายร่ ว มกั น อย่ า งแน่ ว แน่ ใ นการบรรลท
ความสาเร็จร่วมกัน
8. ยุทธศาสตร์การวางรากฐานในการสร้างเมืองมหาวิทยาลัย
1) เสริมสร้างบรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัย เัื่อให้นักศึกษาใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในมหาวิทยาลัย โดย
สร้ า งสิ่ ง อ านวยความสะดวกให้ ค รบถ้ ว นเหมื อ นชท ม ชนเมื อ ง ซึ่ ง จะสอดคล้ อ งกั บ การเป็ น Residential
University
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2) ใช้นโยบายหท้นส่วนภาครัฐและเอกชน(Public Private Partnership) เัื่อส่งเสริมให้เอกชนเข้าร่วม
ลงททนกับมหาวิทยาลัยในการสร้างศูนย์บริการนักศึกษาตามแนวคิดของเมืองมหาวิทยาลัย
3) ร่วมมือและส่งเสริมชทมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยโดยเฉัาะชทมชนการค้ารอบมหาวิทยาลัยให้เป็นไป
ตามแนวคิดเมืองมหาวิทยาลัย
แนวทางการจัดหาทุนหรือทรัพยากรของมหาวิทยาลัยฯ
9. ยุทธศาสตร์การจัดหาทุนหรือทรัพยากรในการพัฒนามหาวิทยาลัย
การัันนาให้บรรลทเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ฯ จาเป็นจะต้องใช้ททนและทรััยากรจานวนมาก แต่
เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่มาของงบประมาณจึงมีขอบเขตจากัดตามกรอบของสานัก
งบประมาณ ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ จึงต้องแสวงหาแหล่งเงินททนจากแหล่งอื่นมาสนับสนทนให้มากที่สทด
1) การจัดทาโครงการและแผนการัันนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายการัันนาประเทศ
ของรั ฐ บาล เัื่ อ เป็ น เหตทผ ลส าคัญ ในการขอเัิ่ ม งบประมาณจากรั ฐ บาล ในขณะเดีย วกั น เัื่ อ ให้ ก ารขอ
งบประมาณใหม่ได้รับอนทมัติ มหาวิทยาลัยจะต้องเร่งรั ดปฏิรูประบบการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาัเัื่อ
ไม่ให้มีงบประมาณค้างจ่าย ซึ่งจะเป็นหลักฐานสาคัญต่อสานักงบประมาณในการเจรจาของบประมาณเัิ่มขึ้น
2) การัิ จ ารณาค่ า ธรรมเนี ย มการศึก ษาให้ เ หมาะสมกั บ แต่ ล ะสาขาวิ ช า ในการลงทท นการผลิ ต
นักศึกษาแต่ละสาขาวิชามีความแตกต่างกัน ดั งนั้นสาขาวิชาที่มีการลงททนสูงและเมื่อบัณฑิตไปทางานจะได้รับ
ค่าตอบแทนสูง ค่าธรรมเนียมการศึกษาจึงควรกาหนดให้สอดคล้องกับการลงททนและผลตอบแทนของบัณฑิต
นอกจากนี้ควรัิจารณาผลิตบัณฑิตในสาขาที่สังคมมีความขาดแคลนหรือมีความต้องการสูง จะทาให้การผลิต
บัณฑิตมีความคท้มค่า
3) การแสวงหาททนวิจัยทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การระหว่างประเทศ การวิจัยนอกจากจะ
ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทั้งทางวิชาการและการผลิตแล้วการวิจัยยังเป็นแหล่งที่มาที่สาคัญของรายได้
ของมหาวิทยาลัยอีกด้วย ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ จึงต้องแสวงหากลยททธ์ที่เหมาะสมเัื่อขยายโอกาสในการรับททน
วิจัยจากแหล่งต่างๆให้มากขึ้น
4) การแสวงหารายได้จ ากลิขสิ ทธิ์หรือสิ ทธิบัตรจากผลการวิจัยของมหาวิทยาลั ย ในอนาคตหาก
ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรที่สามารถนาไปต่อยอดเัื่อผลประโยชน์ทางธทรกิจได้
ช่องทางนี้อาจเป็นแหล่งที่มาของรายได้ของมหาวิทยาลัยที่น่าสนใจในอนาคต
5) การบริจาคจากภาคเอกชนหรือองค์การที่สนับสนทนการศึกษา ถึงแม้มหาวิทยาลัยฯ อาจมีข้อจากัด
ในการแสวงหาแหล่ งเงินททน จากการบริ จาค แต่ก็ควรส ารวจความเป็นไปได้เัื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้ กับ
มหาวิทยาลัย ซึ่งอาจเป็นแหล่งเงินททนที่สาคัญในอนาคต
6) การจั ดท าโครงการัั น นาทรั ั ย์ สิ นของมหาวิ ทยาลั ยฯ เนื่อ งจากมหาวิ ท ยาลั ย ฯ มี ที่ ดิน เป็ น
ทรััย์สินสาคัญถึง 9,000 ไร่ ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยได้จัดทาแผนแม่บทในการใช้ประโยชน์จากที่ดินของ
มหาวิทยาลัยฯ อย่างชัดเจน โดยเฉัาะที่ดินเัื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย หากมีที่ดินบางส่ วนยังเหลืออยู่
มหาวิทยาลัยฯ อาจนาที่ดินดังกล่าวมาจัดทาโครงการเชิงธทรกิจเัื่อเป็นรายได้สนับสนทนการัันนาการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยในอนาคต โดยจัดเป็นโครงการร่วมททน ระหว่างมหาวิทยาลัยกับเอกชน ( Public Private
Partnership ) แต่การดาเนินโครงการลักษณะนี้มีความละเอียดอ่อน ต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาคม
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และมีการศึกษาความเป็นไปได้ทางธทรกิจ ( Feasibility Study ) รวมทั้งข้อกฎหมายให้ชัดเจนจึงจะดาเนินการ
ได้
แนวทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ
10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เนื่องจากคทณภาัของอทดมศึกษาขึ้นอยู่กับคทณภาัผู้ส อน ( Quality Faculty ) เป็นสาคัญ ดังนั้นการ
ส่งเสริมการัันนาคทณภาัของบทคลากรสายวิชาการให้เป็นไปตามาตรฐานสากลจึงมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง
รวมทั้งคทณภาัของบทคลากรสายสนับสนทนที่จะส่งเสริมให้ภารกิจของมหาวิทยาลัยสัมฤทธิ์ผล จึงได้กาหนด
ยททธศาสตร์ในการัันนาบทคลากรของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1) การัันนานักวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
ก. ส่งเสริมให้คณาจารย์ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สามารถศึกษาต่อได้ตามแผนของ
มหาวิทยาลัย โดยเฉัาะการจัดโครงการัันนานักวิชาการให้มีความัร้อมในการศึก ษาต่อ ได้แก่ การัันนา
ความสามารถในการใช้ภาษาซึ่งเป็นสื่อสาคัญในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก โดยมีเป้าหมายเบื้องต้นต้องให้
มหาวิทยาลัยมีนักวิชาการวทนิปริญญาเอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 เป็นต้น
ข. ส่ ง เสริ ม ให้ ค ณาจารย์ ัั น นาต าแหน่ ง ทางวิ ช าการให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดของมหาวิ ท ยาลั ย
โดยเฉัาะคณาจารย์ที่ไม่ประสงค์จะศึกษาต่อ ทั้งการส่งเสริมความัร้อมในการทางานวิจัยและการเขียนตารา
รวมทั้งททน สนับ สนท นการวิจัย และการผลิตตารา โดยให้ สภาวิจัยของคณาจารย์เป็นผู้ขับเคลื่ อนภายใต้การ
สนับ สนทน อย่างเต็มที่จ ากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายในการัันนาแต่ละปีอย่างเป็นรูปธรรม การที่
คณาจารย์ มี ผ ลงานทางวิ ช าการและมี ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการสู ง ขึ้ น จะเป็ น หลั ก ประกั น ว่ า คณาจารย์ ข อง
มหาวิทยาลัยมีความรู้และความลท่มลึกทางวิชาการสูงซึ่งจะเป็นปัจจัยดึงดูดที่สาคัญในการเัิ่มนักศึกษาและขีด
ความสามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัยในอนาคต
ค. ส่ งเสริ ม ให้ คณาจารย์ เข้ารั บ การอบรมเัื่อเัิ่มัูนความรู้ และความก้ าวหน้าทางวิ ช าการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้เัื่อส่งเสริมให้คณาจารย์มีความรู้ที่ทันสมัยและลท่มลึกทัดเทียมกับนักวิชาการ
นานาชาติในสาขาที่ตนสอน
ง. ปรับปรทงกลไกการัิจารณาตาแหน่งทางวิชาการให้มีประสิทธิภาัโดยใช้เวลาเฉลี่ยไม่เกิน 6 เดือน
ทั้งนี้เัื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์และเป็นกาลังใจแก่นักวิชาการ ไม่ต้องใช้เวลา 1-2 ปีตามที่ปรากฏอยู่ทั่วไป
2) การัันนาบทคลากรสายสนับสนทนให้เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีสมรรถนะสูง
ก. ส่งเสริมให้บทคลากรสายสนับสนทนได้ศึกษาต่อตามความต้องการของหน่วยงาน ในกรณีที่หน่วยงาน
เห็นว่ามีความจาเป็นจะต้องัันนาบทคลากรให้มีสมรรถนะสูงขึ้นเช่นการศึกษาต่อระดับปริญญาโท เป็นต้น ซึ่ง
หน่วยงานจะต้องจัดทาแผนัันนาบทคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
ข. ส่งเสริมให้บทคลากรสายสนับสนทนได้รับการอบรมทั้งสายบริหาร และสายปฏิบัติการ ทั้งนี้เัื่อให้
บท คลากรมีความสามารถสอดคล้ องกับ การเปลี่ ยนผ่ านของมหาวิทยาลั ย โดยเฉัาะการเป็ นบทคลากรที่ มี
สมรรถนะสูง
ค. ส่ ง เสริ ม ให้ บท คลากรสายสนั บ สนท นัั น นาความก้ า วหน้า ในต าแหน่ ง หน้ า ที่ทท ก ระดั บ ทั้ ง นี้ เ ัื่ อ
ความก้าวหน้าในสายงานของบทคลากร และการมีความรู้ที่ลท่มลึกในหน้าที่ของตน เัื่อเัิ่มขีดความสามารถใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาัยิ่งขึ้น
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11. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสมรรถนะสูง
(High Performance Organization)
เัื่อให้มหาวิทยาลัย เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) จึงต้อง
เสริมสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาั ดังนี้
1) ส่งเสริมและัันนาการใช้ระบบสารสนเทศให้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการที่มีประสิท ธิภาั
สูงสทด ปัจจทบันระบบสารสนเทศมีความก้าวหน้ามากจึงควรเลือกสรรระบบที่เหมาะสมมาใช้เัื่อเัิ่มสมรรถนะ
และขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร
2) ปรับปรทงระบบการใช้จ่ายงบประมาณและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความรวดเร็ว โดยเฉัาะ
การใช้งบลงททนต้องบรรลทเป้าหมายไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 เัื่อไม่ให้มีงบค้างท่อตามนโยบายของรัฐบาล ในส่วน
ของงบจัดซื้อครทภัณฑ์ควรดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาส 2 หากมีงบเหลือจากการประมูลจะสามารถ
นาไปซื้อครทภัณฑ์อื่นที่จาเป็นได้ โดยไม่ต้องส่งงบคืนคลังเัราะมีเวลาเหลือัอที่จะจัดซื้อเัิ่มเติมได้ทั น การใช้
งบประมาณให้มปี ระสิทธิภาัรวดเร็วจะทาให้องค์กรได้ประโยชน์สูงสทด
3) ััน นากลไกการส่ งเสริ ม และก ากั บระบบและกระบวนการประกั นคทณ ภาัการศึก ษาให้ มี
ประสิทธิภาั โดยผลการประกันคทณภาัต้องอยู่ในอันดับนาของประเทศ โดยเฉัาะการัันนาระบบการ
ประกัน คทณภาัที่สอดคล้องกั บอัตลั กษณ์ของมหาวิทยาลัย เัื่อให้ เป็นที่เชื่อถือทั่วไปว่ามหาวิทยาลัยเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งคทณภาัตามมาตรฐานสากล
4) ส่งเสริมระบบการตรวจสอบภายในให้ เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของททกหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เัื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กร "ธรรมรัฐ"
5) ปรั บ ปรท งข้อบั งคับ ฯ ว่าด้ว ยการบริห ารงานบทคคล เัื่อให้ ส อดคล้ องกับหลั กการบริห ารบทคคล
สมัยใหม่ ทั้งในการคัดสรร ( Recruitment ) การัันนา ( Development ) และการรักษาบทคลากร
( Retention ) เัื่อส่งเสริมให้บทคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนทนมีความก้าวหน้า มีความมั่นคง และมี
ความสทขในการทางานเัื่ออททิศตนให้มหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น
6) ส่งเสริมให้สานักวิชาและนักวิชาการมีความเป็นอิสระและเป็นผู้นาในทางวิชาการ โดยเฉัาะให้เป็น
แนวหน้าในการเสริมสร้างความโดดเด่นของแต่ละสาขาวิชา เัื่อดึงดูดให้คนเก่งมาเรียนในสาขาวิชาของตน
7) ปรับปรทงตัวชี้วัดยททธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารและัันนามหาวิทยาลัยในยทคของ
การเร่งรัดการเปลี่ยนแปลง โดยคานึงถึงความเที่ยงตรงของตัวชี้วัดในการวัดความสาเร็จตามเป้าหมายของ
ยททธศาสตร์
8) ปรับปรทงยททธศาสตร์การรับนักศึกษาให้สอดคล้องกับสภาัการเปลี่ยนแปลงประชากรของประเทศ
ซึ่งในอนาคตสังคมไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายท ( Aging Society ) ที่มีผู้สูงอายทที่อายทเกิน 60 ปี มากกว่าร้อยละ
20 และมีอัตราเด็กเกิดใหม่ต่ากว่าอัตราการตาย ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนต้องเน้นคทณภาัเป็นสา คัญ
โดยเฉัาะการเน้นการผลิตบัณฑิตที่นอกจากจะมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงแล้ว ยังต้องเป็นบัณฑิตที่
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมด้วย
9) ปรับปรทงการบริหารความเสี่ยง ( Risk Management ) ให้เป็นเครื่องมือในการส่งสัญญาณการ
เตือนภัยแก่ผู้บริหารได้อย่างทันการ และสามารถลดความเสี่ยงได้ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
10) เสริมสร้างเครือข่ายความสัมัันธ์ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ เัื่อ
ร่วมกันัันนาให้เกิดความก้าวหน้าทั้งด้านการเรียนการสอนและการวิจัย โดยเฉัาะโครงการแลกเปลี่ยน
อาจารย์และนักศึกษา
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11) เสริ ม สร้ างความร่ ว มมื อระหว่ า งมหาวิ ทยาลั ย กับ องค์ กรภาครัฐ และเอกชนให้ เ ข้ม แข็ ง ทั้ง ใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่นโดยเฉัาะโครงการสหกิจศึกษา ทั้งนี้เัื่อให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทางานจากโลกของความเป็นจริง
12) เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและสมาคมนักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัยทั้งในทาง
วิชาการและการัันนามหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับกันว่าชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยส่วนสาคัญส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับ
ความสาเร็จของศิษย์เก่า ดังนั้นการทางานร่วมกับศิษย์เก่าจะทาให้มหาวิทยาลัยทราบความต้องการของศิษย์
เก่าที่อยู่ในโลกของการปฏิบัติที่เป็นจริง รวมทั้งโอกาสที่ศิษย์เก่าอาจช่วยในการระดมทรััยากรเัื่อัันนา
มหาวิทยาลัยอีกด้วย
13) เสริมสร้างความสัมัันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและชทมชนรอบมหาวิทยาลัย โดยเฉัาะการทา
วิจัยเกี่ยวกับการยกระดับความเป็นอยู่ของชาวชทมชนเัื่อขอให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลร่วมกับ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งการจัดททนการศึกษาให้แก่บทตรหลานของชาวชทมชน ตลอดจนการให้โอกาสของชาวชทมชน
ในการทางานในมหาวิทยาลัยเป็นกรณีัิเศษ ทั้งนี้เัื่อสร้างบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่
ของมหาวิทยาลัยและชทมชน
14) ส่งเสริมระบบหอัักสาหรับ นักศึกษาและคณาจารย์ตามนโยบาย Residential University
โดยเฉัาะการจัดสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้ส่งเสริมสทขภาัการอยู่อาศัย โดยให้ความสาคัญกับระบบหอัักให้
เป็นเหมือนบ้านที่สองของนักศึกษา
15) ใช้ระบบ More Effective Monitoring ในการกากับการนานโยบายไปปฏิบัติให้บรรลทเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาัและประสิทธิผล ระบบการกากับและติดตามที่มีประสิทธิภาัและประสิทธิผลคือกลไก
สาคัญที่จะประกันความสาเร็จของททกโครงการ
16) ปรับปรทงระบบการบารทงรักษา (Maintenance System) ทั้งอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม ให้
เป็นไปตามมาตรฐานมหาวิทยาลัยระดับสากล ระบบการบารทงรักษาที่มีมาตรฐานจะทาให้การใช้ทรััยากรททก
ประเภทที่มหาวิทยาลัยลงททนไว้มีความยั่งยืนคท้มค่ าการใช้งาน และเป็นแบบอย่างให้ นักศึกษาจดจาไปใช้ใน
อนาคต
17) ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ( Participative Management ) เป็นกลไกสาคัญในการ
เสริ มสร้างัลั งความสามัคคีขององค์กรเัื่อขับเคลื่อนการเปลี่ ยนแปลงในยทคของการเปลี่ยนผ่านให้บรรลท
เป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ
การด าเนิ น การตามยท ท ธศาสตร์ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ให้ บ รรลท เ ป้ า หมาย จ าเป็ น จะต้ อ งใช้ ทั้ ง ความรู้
ประสบการณ์ในการบริหาร ความมท่งมั่น ความอททิศเสียสละ และัลังสามัคคีจากความร่วมมือของประชาคม
อย่างเข้มแข็ง โดยจะต้องเสริมสร้างองค์กรให้มี "วันนธรรมแห่งความสาเร็จ"

